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 לארועיל ריועי בוועחימ תצובקת

 :לטיגיד תרצותמ יפקה דויצו םיבשחמ תוכרעמ קווישב הליבומה הרבחה

 [ 3 9.-.רו-ורו

 תוושקת דויצ ₪ םיקסיד ,תוספדמ ,םיפוסמ :יפקה דויצ 8 1 קח יבשחמ [ הדובע תונחת [

 56 תוחוקלל ידוחיי

 - ךווא/רצק חווטל תוריכש [

 םייביטקרטא םיאנתבו ןמז קרפ לכל הרכשהל לטיגיד דויצ לכ

 - ילועפת גניסיל [

 הייצפוא תללוכה העובק םימולשת תסירפ ךות ךורא ןמז קרפל תוריכש

 תוריכשה תפוקת םותב דויצה תשיכרל

 - םימולשתב רכמ [

 ןומימה תויולעב ןוכסיח ךות םיבשחמ שכר ןומימ

 תויאקנב תויוברע תאצמהב ךרוצ אללו

 -חוהו]: < 060169 א6וצופוסח .\6ו.11 09-9588976 .סקפ 09-9505107 .לט 46766 הילצרה .ת.א ,תיכשמ תניפ ,91 םידוהיה תנידמ 'חר



 ! מ0605 ונלש ןוגריאב ידוחיי והשמ שי

 דוצ לש םישמתשמה ןוגריאכ ,הנש 17 רבכ םייקה םישמתשמ ןוגריא אוה 5

 < תואיצמל "ותוליעפו ויתורטמ תא םיאתהלו וינפ תא תונשל לדח וניא ךא .לטיגיד

 .ריהמ ךכ-לכ בצקב הנתשמה תיגולונכטה

 לש ותולת-יאו ותואמצע תרבגהל ,םיינוגריאו םיינבמ םייוניש וב ונסנכה הנשה

 היפתוש םעו לטיגיד תלהנה םע הרופ הלועפ ףותישבו הינומרהב הדובע םע דחי 5

 .םייקסעה

 המרב תויגולונכט תואצרהל בר להק םיכשומה םית"הקה יאשונמ המכב םייוניש ונעציב

 לע חוודמה טנרטניאב רתא םג חתפנ ,ןמזה חורבו ןותיעה תצפה תא ונשדיח .ההובג

 .םלועבו ץראב דוגיאב השענה

 תרבוג תורידתבו עפשב בושקית תוכורעתבו םיסנכב םיפצומ ונחנא תונורחאה םינשב

 :פ8005 סנכב ידוחיי והשמ שי ,הז לכ םעו ,תכלוהו

 םישודיחה תא ךינפב םיאיבמה רתויב "םימח"ה םיאשונב םייעוצקמ םירנימס ₪

 .זכורמו יתיצמת ןפואב םינורחאה

 ץראהמ םיחמומ ידי -לע תורבעומה תינכדע היגלונכט יאשונב תוקתרמ תואצרה | =

 ...דיתעה לא הצצהו םילהנמל דחוימ לולסמ םג הנשהו ל"וחמו

 ביבאה תפוקתב תוצעו תויווח ,תועד תפלחה םשל המיענ הריואב םירבח שגפמ | =

 .היבכמה רפכ לש אשדה ירכ לע תרדהנה

 הנושארה הלעמה ןמ בושחימ תונורתפ הבו תדחוימ הכורעת :ףסונ שודיח הנשה | =

 .םייקסיעה היפתושו לטיגיד לש

 ...ילב רשפא ךיא - םייברעה ןיב "םסקה תעש" =

 .רקילופ הדוהי םע ביהלמ עפומו ברע תחורא ללוכה יגיגח הליענ עורא | =

 ,ףוסבלו

 !םכידעלב ושפא יא -...התאו...תאו אתורבחה ,הריוואה - 8008 97 סנכ

 ןורוָא ןמחנ ר"ד

 ק₪6105 תלהנה ר"וי



 ו
 6500 \ טז 5

 01 ₪18]) 15 וע טו
 םיכפוה ךיא הארתו אוב

 .תואיצמל הדגא
 תועבצאה תוצקב ךל היהתש תיצר םעפ אל

 ךיתונויער תא םישגתש ,תודגאב ומכ המצוע

 בשחמה לע םתוא גיצתו רתויב םיעורפה

 .תודגאב ומכ .ךלש

 לע ביצמ ,ימלועה םיבשחמה קנע ,לטיגיד

 רשא תישיא-תיסדנה הדובע תנחת ךנחלוש

 . תואיצמל הדגא לכ תכפוה

 םינ |  \טז
 ,ווז תביבסב תלעופה תיסדנה תכרעמ

 אלש המצועב ,יפרג דוביע תלוכי תרשפאמ

 .םויה דע תרכה

 יממה
 םיעוציב הגיצמ

 , .תודגאב ומכ

 ריחמה לבא

 .'תואיצמ

 , ב גל גג-.--

 נו |
 - הנכותה איה הדיחיה תוטבלתהה

 10080, \ו6ז059וסח, וחוזה

 .תרחא וא \ חוזהו

 ונטו
 ,רתוי יעוצקמ ,רתוי רהמ ,רתוי קזח

 .200 !/!ח? -500 \!2 -מ תויוריהמב

 .המצוע לש הדגא

 תרופ יול 0 לארשי

 ךנחלוש לע בשחמ !וממממ] ןייב;רק!זב
 04-8720776 .סקפ 04-8721125 לט - ןופצהוהפיח 09-9559968 - כוהוא"ת ם'בשח מ םירבדמ



 רקוב תאילמ
 :םירבודה

 לארשי 8605 תלהנה ר"וי - ןורוא ןמחנ ר"ד =

 לארשי תסנכ ,עדימו בושקיתל הדעוה ר"וי - | ןתיא לאכימ =

 לארשי לטיגיד ל"כנמ - ףסוי-רב לאגי =

 !/!ּגָףו6 565500ח - םסקה תעש
 ?ילב רשפא ךיא - א[8ַפּוט 50%9וסח

 יאקיסיפו (רונמ רואיל) סומידב יאקיטמתמ ןבומכ היהיו ,םייעוצקמ המיא ירופיס ויהי ,םימסק ויהי

 . תועתפהו רומוהב םסקה תעש תא וריבעיש - (ןיקלא םולש) רנויסנפ

 ... ! םיפשוח ונחנא ,הנשה :העתפה

 תיתונמוא תינכותו ברע תחורא

 .רקילופ הדוה* לש העפוהבו תיגיגח ברע תחוראב סוניכה לעני יאמב 8-ה ישימח םויב

 .םירנימסהו סוניכה ריחמב לולכ תיתונמואה תינכותבו ברעה תחוראב תופתתשה רובע םולשתה

 '97 לטיגיד
 הכורעת

 סנכה ךלהמב םייקתת '97 לטיגיד תכורעת
 :םיאבה םיאשונב דקמתתו

 (318 \/גז680₪56) םינותנ ןוסחימ ₪ היישעתה סוחתב םייקסיעה היפתושו לטיגיד תונורתפ ₪

 ןוגריאב \\ות6סוא5 1א1 בוליש ₪ \)א1א 64 011 תביבסב ((2]טפ(6תתפ) ינרצי םיבשחמ לוכשא =

 לטיגיד דויצ יציפמ ₪ (2זסטק\\/גז6 8. !([655821ח8 ₪ לטיגיד לש טנרטניאה םלוע ₪

 :החותפ היהת הכורעתה

 18:00-10:00 :תועשה ןיב ,יאמב 7 ,יעיבר םויב

 20:00-11:30 :תועשה ןיב ,יאמב 8 ,ישימח םויב

 ירשפא לכה

 לללכ עדימ



 ו
 םירנימס "

 לג יאתוי : יארחא

 (13:00-09:00) רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 הירואת לומ תואיצמ - (03% \\גז6חסט56) םלנותנ ןוסחלמ 1 3

 רקובה שגפמב .רנימסב םיפתתשמהו םיצרמה לש עדיו ןויסנ סיסב לע ,םינותנ ןוסחימ תונורתפ לש םיישעמה םיטביהב זכרתי רנימסה

 :םיאבה םיאשונה ורבעוי

 .לטיגיד יחמומ לש ןויסנהו טבמה תדוקנמ םינותנ ינסחמ םושיי - 6 3

 לטיגיד - לג יאתוי :הצרמה םש

 .הלוק הקוקב םינותנה ןסחמ תיינב רופיס - םינותנ ןסחמ תיינבב השעת לאו השע -

 הלוק הקוק - יראב רהוז :הצרמה םש

 ןסחמ לש םינותנה יסיסב בוצייל תוקינכטהו תויגולודותמה ,םילוקישה םהמ - םינותנ ינסחמ רובע םינותנ יסיסב בוציע |

 .םינותנה

 להתנוק - ןמרפייה זר :הצרמה םש

 אריפש בירי :יארחא

 (13:00-09:00) רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 |ומא/\סזא< - 706 ₪651 5% 60% 1 4

 .םיכמסמ יססובמ םייקסיע הדובע יכילהת בושחימל לטיגיד לש תיתשת רצומ וניה 1.וחא\/סזאצ

 :ןוגכ ,םינווגמ םירזגמב םלועבו ץראב םיבר םינוגראב בושחמ יטקייורפמ יזכרמ קלחל רצומה ךפה הנורחאה הנשב
 .היישעתו רחסמ ,ימוקמ ןוטלש ,הלשממ ,ןוחטב

 רצומל תופסותו םישודיח המיע האיבמה ,ףקיה תבחר ,השדח תילאנויצקנופ הסריג לע ץראבו םלועב לטיגיד הזירכה הנורחאל

 .טנ - הרטניא /טנרטניאה תייגולונכטב ובוליש תא הריבגמו

 םע גישהל ןתינ המ" םיטביה לע ןה םתעפשהו רצומה לש םינייפאמה ורקסי .השדחה הסריגה לש תיגולונכט הגצהב קוסעי רנימסה
 לע דומלל םינינועמה ,הנכות תונורתפ יחתפמו תוכרעמ יחתנמ ,םיטקייורפ ילהנמל דעוימ רנימסה ."תאז םישוע ךיא"-ו "רצומה

 .השדחה הסריגה לש םיברה םישודיחה

 לטיגיד ,טרפמל רותרא :יארחא

 (13:00-09:00) רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 !תונורתל ולוכש בוליש - !ח%6זח6+ תרשכ 05 1 5

 \/\א יבשחמ לע תרש תונבל ןתינו רחאמ .[חוזגמ6ו -ר 1חושחוס( יתרשכ (0ק6ח\( 15 -ה יבשחמ תונורתי תא ריבסי רנימסה
 ."'חוטחוס| זס6טס1 5116 [סז (0ק6ח\/ 187 : ארקנה שדחה 6 -ב תועיגמה תונכותה תא גיצנ ,אפלא וא

 תטיש ,םינוש םזסואפ6ופ -ל "ואוציי"ו 110חו6 886 תריצי ,\(סזו6 166 \(סט -ל טוחטץסז -ו !\סו8סג 6 יתרש תנקתה םיגדנ

 .וזסואה||-כ 006 18 בשחמ תייצרוגיפנוקו ,[11א, יפד תכירע



 םירנימס
 המידק םינפה םע - \/\וחטסוו5 \ז
 ןיקלא םולש : יארחא

 (13:00-09:00) רקוב - םוי יצח :דנימסה ךשמ

 .טפוסורקימו לטיגיד ןיב תיגטרטסאה תירבה לש הנמיסב \/ות6סו\פ 1א1 לש רנימסה דמוע ,הנשה

 טיב-64 תסריג ,ןא1 -ל תירבע :ןוגכ םיאשונ ןווגימב םיפתתשמה תא ןכדענ ןכלו דאמ םיריהמ םייוניש תרבוע \/1ת6סוא [\1 תביבס

 .טפוסורקימ לש 00106(886%-ה םוחתל םישדח םירצומו םימייק םירצומל תושדח תואסריג איבנו אד לש 5 הסריג ,אד -ל

 .תוגצמו תומגדה ואיביש לטיגידמו טפוסורקיממ םיצרמ ופתתשי רנימסב

 טאוא ם!םחַּ 6!ט5%6ז לש הינבו ףוליק - תולוכשא | = ==
 גינק בקעי : יארחא 1 /

 (13:00-09:00) רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ . 4

 :םיאבה םיאשונה תא "השעמל הכלה" הסכי רנימסה .תוחפטל דסמהמ (013016 6]79181| 56%6ז הנבנ רנימסב

 יללכ רואת - אובמ -.

 .הינבו רואת - 4/1116 56ז6ז =תטנזסתתוסה1 (6[1256%9) <

 תונחתו (תו)תשר 115250 גוסמ ₪41 רקב ,86 4100 יבשחמ ינש תססובמ 11: /4811גס11:ע תרוצת רידגנו הנבנ

 .הצק

 .דועו 46צ|%-ב שמתשנ ,(18חו) הנכותב ,הרמוחב 8316 םע םיקסידה תרוצת תא רידגנ

 .םימושיי תורשו (2:8016 תורש רידגנ וז הרוצתב

 הינבו רואת - דחו -

 הדובעב תויועמשמ ריבסנו (2זג016 ?8זג]|6| 86זעסז תרדגה ,א[6תוסז 6:גחח6|-ה תרמוח תא ףיסונו ריבסנ

 .ךטמוחפ -ר 0005 םע

 לעיגיד תביבסב 2000 תנשל בושחימ תוכרעמ תמאתה :ןודנה
 ןוליא סומע : יארחא

 (13:00-09:00) רקוב - םוי יצח :דנימסה ךשמ

 .תינרצי בר תברועמ בושחימ תביבסבו לטיגיד תביבסב בושחימ תוכרעמ ילהנמל דעוימ רנימסה

 :םיאבה םיאשונה ונודי

 ?היעבה המ ,2000 תנש -

 .2000 תנשל ולש בושחימה תוכרעמ תמאתהל ןוגריאה תוכרעהב תוכורכה תויעבה תנבה

 .2000 תנש טקייורפל תוכרעה .

 .2000 תנשל בושחימה תוכרעמ תבסה טקייורפ עוציבל תינוגרא תוכרעהב םינושה םיבלשה רואת

 .0קטמ/!5 בושחימ תויתשת -

 .0קסח )15 תביבסב לטיגיד תקפסמ רשא תויתשת תניחבמ תוכרעההו הכימתה רואת

 .סז0וד הז, שאזא בושחימ תיתשת =

 .1017ג1, שא]א תביבסב לטיגיד תקפסמ רשא תויתשת תניחבמ תוכרעההו הכימתה רואת

 טניטפוא \ש" ד אך
 מי'עב הנכות תוכרעמ 5011276 לצג16₪05 1.1]).

 ,תורישה תוכיאו הדובעה יכילהת לועייו לוהינל תונורתפ תליבח -(088//1(20 0
 .ושוו8| -ר 078016 ,(1167050/( תיבמ םימדקתמ (2ז0₪ק 816 ילכ תועצמאב



 קיי
 םירנימס

 לרשפא לכה - היישעתב לטיגיד
 ינבא רימע :יארחא 1 9

 (13:00-09:00) רקוב - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 :םיאבה םיאשונב ןודי רנימסה

 .ולא םירגתא לומ החלצהב תודדומתהל עייסל 88?-ה תוכרעמ תולוכי דציכו תיתיישעתה הביבסב םירגתאה -

 .587 -ה םוחתב תומגמו םינווכ 5

 .תכרעמ לכ לש םיידוחיה םינייפאמה לש השגדה ךות ץראב תומייקה 587 -ה תוכרעמ תריקסו בוצימ =

 .היתוחוקלל םיידוחיה היתונורתיו היישעתב לטיגיד תייגטרטסא =.

 .הכורעתב םיגצומה םייקסעה היפתושו לטיגיד ימושי ןווגמב תופצל היהי ןתינ ,רנימסל ליבקמב

 וו
 1611 [13חיסוצ 15 ב 86תוסז סת ווחפ תפוז ואו כו8וז8] =ףטוקתוסהו (סכסזבזוסת 5 6-0 כסזה16 5173168 8: 1660

 זס

 116 18 1ה6 הטוווסז הת6 60ווסז 01 "11ו6 תהקו0]ע (ההתפותפ 1-06 0+ (סתוקטזותפ" 3 160]ותס]ס8 ןסטתהה] \עוסה 135 3 ועץ

 ו8ז1טטזגסת 10 סעסז 25,000 6006.

 1601 [וגפ 86צ6זב] קהוסחופ 158060 הח6 סח !116 וה 1ו6 הז6ה 0[ חטוואסזא תוגחהפ6חוסה[ הח6 וצסזח 6

 160תתסוספצ , 8ח6 סזוחפ8 ה1] 01 118 10861]ו6ז 10 [ה6]ק 06תוסה1זה16 הת (זג0% סטחסה1 6 טוס

 קזס0018 800 5601065 סקס טח1108.

 ירח א ה101ע 0רהחפותפ 106 01 60 תוקטווחט " 160 תס1ספע ןסטחהה] 18 הע הו[ה ]6 סטסז ו 6

 \/ו06 \/6ס 81: תשס: / / חש . 6101681 .ססת /1ת50/6500/

 8/5-ב האצרהו 7/5-ב רנימס ריבעי ף'ג

 םסמה תעש
 !דימת ומכ

 ...לבא

 מפ שוח ונא הנשה
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 סמינרילם 

 ןוגריאב !חזז3ח6%+ תמקהב םלטבה
 לטיגיד ,ינבדבוד ןצינ :יארחא

 (18:30-14:30) צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 ;םיאבה םיאשונב תודקמתה ךות ,ןוגריאב [חוזגח6ו תיתשת תמקהב םיכורכה םינושה םיטביהב ןודי רנימסה

 עדימ תחטבא יטביה | תורטמו תוביס ,תורדגה :[תוזהתש] -

 ןוגריאב םישדח וא םימייק םימושיי םע היצרגטניא - הנכותו הרמוח תיתשת יטביה 6

 תירבע כ םיפד בוציעו חותיפ יטביה -,

 "הללחת הבשחמב השעמ ףוס" :עדימ תוכרעמ תחטבא
 מ"עב קסמוק ,לא -רב םיסינ :יארחא 4

/ / 
 (18:30-14:30) צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ 44083 ,(4008

 :הז רנימסב ורבעויש םיאשונה

 טנרטניאבו תוחותפ תרושקת תוכרעמב עדימ תחטבא -

 ןוגריאב בשחוממ עדימ תחטבא תוינידמ -

 .(תירטמויב היגולונכט ,תואמסיס יללוחמ ,םימכת םיסיטרכב שומיש) החטבאל תומדקתמ תויגולונכט -

 תגצמה ירחאש םייחה - (03%8 \(3ז600056) םינותנ ןוסחימ - +
 לג יאחוי :יארחא / <

 (18:30-14:30) צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ 6 /

 הז שגפמב .רנימסב םיפתתשמהו םיצרמה לש עדיו ןויסנ סיסב לע ,םסינותנ ןוסחימ תונורתפ לש םיישעמה םיטביהב זכרתי רנימסה

 :םיאבה םיאשונה ורבעוי

 ישעמ ןויסנ רופיס - 018016 ילכ תועצמאב םינותנ ןסחמ םושיי | =

 לקרוא - יפסכ יסוי :הצומה םש

 (6!/6תוטחווח6 -ה ירצומ תועצמאב םינותנה ןסחמב עדימהמ רתוי איצוהל ןתינ דציכ - םינותנ ינסחמב עדימ רוקחת

 סויני'ג - רבה יזח :הצרמה םש

 .םיישעמ םיטביה - םינותנ ינסחמ רוקחתו לואשתל 5/5 ילכ םושיי .

 יטילנא לוהינ - ירדה איג :הצרמה םש

 ילופ הדוהי
 ביהרמו דתוימ עפומ

 1997 יאמב 8 ,ישימח םוי
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 םירנימס

 להתנוק ,ץבקלא ןועמש :הצרמ

 (18:30-14:30) צ"התא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 םיטקייבוא תלחנומ הסיפתב תוכרעמ בוציעו חותינ / 4

 הסיפת לע תוססובמה תוינרדומ תוטיש לש תונורקעה תא רוקסל ,םיטקייבואה לדומב דוסיה יגשומ תא גיצהל ןה רנימסה תורטמ

 םירזובמ םימושיי חותיפל תיתשתכ םיטקייבואה תסיפת לש תונורתיה לע עיבצהלו הנכות תוכרעמ בוציעו חותינל םיטקייבוא תיחנומ

 .תרזובמ תרש/חוקל תביבסב םילעופה

 :ויהי רנימסב םיירקיעה םיאשונה

 םיטקייבואה לדומ תא םיביכרמה תונורקעהו דוסיה יגשומ תריקס -

 תויצקארטניאה תקפהו םיטקייבואה רותיא ,תכרעמה תושירד תרדגהל הטישכ שמשמה (1156 0:8865) םישיחרתה לדומ תגצה 3

 .םיטקייבואה ןיב

 בוציעה בלשל חותינה בלשמ רבעמה תטיש תריקס -

 בוציעו חותינל תבלושמ היגולודותמ תגצה

 .תורזובמ בושחמ תודובעו תרש/חוקל תייגולונכט ןיבו םיטקייבואה תסיפת ןיב םזיגרניסה תגצה -

 .הנתשמה הביבסל המצע
 ןרוצ ריאי ,טרפמל רותרא ,ןומגא ןנור :םיצרמ

 םיאתהלו שדחתהל הקיספמ אלש הלעפה תכרעמ - דעל 5 2 5

 (18:30-14:30) צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 תכרעמכ (0כ6ח//18 הלעפהה תכרעמ תא בצמל םירשפאמה 0060/15 7.1 תסריגב וסנכוהש םיברה םירופישב קוסעי רנימסה

 רבדנשכ (0ק6ח / 15 דיתע תא ראתנ ,ןכ ומכ .תוחונ לודיג תויורשפאו ,טיב -64 ,(24 * 365) תטלחומ תונימז תושרודש תוביבסל הפידעה

 .0קטח 15 לש תוחתפתהה ינווכ לע

 (תומגדה ללוכ) םיאבה םיאשונב רנימסב ןודנ ,רתיה ןיב

 סחוס חת[

6 6 

 5וחפ16 319ח\סח

 סע 1.8186 !(16חוסזש |\1גחבטסחוסח[ [0הזט65 (\/1.1)

 5!סזה86 \\ סזאפ (0חוחוהת6 6

]6 

 קשה 15 \[גתה6חוסהז 510

 םיעוציב לע םיעיפשמה םישודיח

 .דועו םידבעמ 23 תלעב תכרעמ ,וט6ז(6 חפחחט| , 1111825051 - תונדיתע

 תומדקתמ תועישב (00658!46) עויסו הכימת יזכרמ לוהינ
 רינ רב ימענ :יאוחא

 (18:30-14:30) צ"התא - םוי יצח :רנימסה ךשמ

 .םילקתנ םה הב היעב לכב םישמתשמה לכל הדיחיו תחא תבותכ הווהמו ללוכ תוריש קפסמ (1161פ26%) עויס זכרמ

 העקשהמ רבוע תיתנשה תיביצקתה האצוהה לש דבוכה זכרמ .תונורחאה םינשב םייטמרד םייוניש םירבוע 115 ינוגרא

 .תורישב העקשהל (סתותו0011168-ב

 תומשרנ וב םוקמ קר אלו ,בשוי אוה וב ןוגריאה לש םייקסעה םידעיב הכימת םויכ ודועי .םייטמרד םייוניש רבוע אוה םג 11610064 -ה

 .תוחוקלה תואירק

 :ומכ םינוש םיטביהב 0063%!116 -ה תדובעב קוסעי רנימסה

 .הנכות ירצומו םיידיתע םינוויכ ,(אל/ןכ) 0טוצסטוטוחפ ,תוחוקלל "תוריש תנמא"



 סמינרים 

 לטיגיד ,גינק בקעי :יארחא / /[

 (18:30-14:30) צ"החא - םוי יצח :רנימסה ךשמ 4 /

 "תספת - הבורמ תספת"ל ןוכתמה - 0א|א יתרש ןונווכ פק
/ 

 :םיאבה םימוחתב 1011/41. 1א]א תרש לש ןונוויכל תויורשפאה תא הסכנ הז רנימסב

 הלעפהה תכרעמ -

 5ותקותפ, 50800אוח9, 6810 5, 401% :םינותנה לוהינ -

 09016, 1ת/סחחוא, 5/9836 :םינותנ ידסמ לוהינ ב

 דח6 הגקוסוץ 6תגַפוחַח -806 01 60 קט וחש -
 ..606 80 566 +6 זטסגז6 \0\| / |.

 161116 1130, 56תוסז 6סתפט]זוחפ םחפות66ז- 10171, 115 :הצרמ

 (18:30-14:30) צ"החא - םוי יצח :ונימסה ךשמ

 60165" טסתוקטזותק 6היוזסתתו6תו5 8ז6 6 התפוח 31 הת 6+6ז-ותסז6הפותפ זג16.[כתעשת פע 60ח518ת1 16סוותס]ספוסה] ותחסצהווסח הת 6

 טסתצטזקסתס6 01 186 ("סתוקטו6ז ות6טפזנ וא 11 1ם6 (<סתרתרטתו681ו0ת8, (-סחו6ה1 המ (0סתפטתתטז 166110105 1ת05168 1116 גקקז0ו

 "]ה!סחווגווסח 0זו]וזע" 35 קזס!סטת6 וחמק]וסג1וסתפ סת 1ה6 1ץק6% 01 6סתוקטוסז טפ6זפ 01 116 [טזטז6, 8ח0 [6 קז00015 30 5

 וגז תשע ואנ]] חת ץה]טהס]6 גח6 118016.

 פוחפ צוט6ספ 01 ותשוטפוה/ צופוסתפ 01 50חו6 01 16 קס5%1016 סוזטסחוטצ 01 60תע6ז86ח06 - ץ16ו/66 זס 116 6150601146 0[ 16 6ח6-

 8618 11115 ותו6זאט1וטש 8סתבותהז צ1]] הט]ק סט 6אק]סזט 16 וחוק]וסגווסחפ 0[ 1686 6תבתפ6. \)5וחפ 18686 וחפוש]ו15 85 8 0856, ץסצ וא]|

 6 טסווטז 416 0 00ח8106ז 10688 [סז םסוא ץסטז 8601110 סטפותספ% הת6 00160 60ח 6016, 80 סט 68 ה55טזס [!ו81 [06 6 6

 10 866 10 ץסטז סטחשהו, גת0 קסו6תו]ה| 6ט910תו6ז 6 ת התפוח 106

 תוטלחה ילבקמו םילהנמ
 (דימתמ רתוי) הנשה

 !בל ומיש
 ) **.. הנמה לולסמב םכרובע תואצרה

 תוספדמל םיישאר םיציפמ טוגנד

 טד תרושקת דויצו גז מ"עב םיבועחמ

 [מ"עב תרושקת| 05-6882572 .לט 60 שוק ש5 0.



 50%-ל הלעמל
 םלועבו ץראב םינוגראהמ
 דימ חובינגמ ולבח
 וףפם -ב
 ל םג תורקל לובי הז רחמ

 תכלוה תויבושחימ תוביבס לע הנגה
 תוכרעמש לככ רתוי השק תישענו
 ,רתוי תובכרומ תוכפוהו תוהתפתמ
 םיביצקת תומצמצמ תורבחש לככו
 .עדימ תחטבאל םידעוימה

 תקפסמה ,הרבח לש הדיקפתמ
 ,םינוגראל עדימ תחטבא תונורתפ
 יביטרגטניא ,ללוכ הנעמ תתל
 ןוגראה יכרצל םאתומה ,םכחותמו
 םיכרצב םג בשחתמהו םייפיצפסה
 .םיידיתע

 תיעטומ הסיפת הרצונ הנורחאל
 היפל ,לארשיב םגו םלועה יבחרב
 םיבשחמ תוכרעמ לע ירקיעה םויאה
 תא הווהמ טנרטניאהו ,'ץוחבמ' עיגמ
 םימרוג .םוחתב רתויב השקה היעבה
 םיבשויש םיצרופמ שושחל ונל
 ירפסמ תא בונגל םיננכתמו םהיתבב
 תועצמאב ונלש יארשאה יסיטרכ

 ינוגראה עדימל רודחל וא טנרטניאה
 יכ רבתסמ םלוא .ותועצמאב ונלש
 .ןיטולחל הנוש תואיצמה

 ברקב ב"הראב וכרענש םירקס
 ןפואב םיעיבצמ םיבשחוממ םינוגרא
 לודגה םויאהש ךכ לע יעמשמ דח
 וניה םיבשחמ תוכרעמל רתויב
 (!!) 75% יכ רבתסמ .'ימינפ'

 ךותמ םישענ םינוגראל תוצירפהמ
 םיעצובמ 25% קרשכ ,ומצע ןוגראה
 הכרעההו .םיינוציח םיפוג/םישנא י"ע
 וא תוחפ עובק ראשי הז רעפש איה
 ,ךכמ הרתי .לדגי ףא ילוא וא רתוי
 קושל תולוע תוימינפה תוצירפה
 ,הנשב םירלוד ירדאילימ ינקירמאה
 םיבשחמ 'יקירפ' י"ע תוצירפש דועב
 טעמכ טנרטניאה תועצמאב תושענש
 .קזנ תומרוג ןניאש
 יבשחמ לע אצמנ ךרע בר עדימ םויכ
 םיבר םיפוג ,םיחטבואמ םניאש 6
 םישנאשכ ,םידיינ םיבשחמב םירוענ
 ךרעלו תובישחל קיפסמ םיעדומ אל
 .הלא םיבשחמ לע אצמנה עדימה

 -ה האמה ףוס לש תירקיעה היעבה
 יוביר הניה ,21 -ה האמה תליחתו ,0
 ןאכמו ,עדימה תחטבא םוחתב תויעב
 לש היצרגטניאל םיקוקז ונאש
 .תונורתפ

 ,םינויכימ הכסוח חענומ האובר
 ידימ רחואמ העיגמ חנקחמ האובר

 יכ םמצע לע םידיעמ תורבח ילהנמ
 יבגל םיחוטב םישיגרמ םניא םויכ
 .רבעב ומכ םהלש עדימה תוכרעמ
 ןורתפ ןיאש ןיבהל םיליחתמ םה
 השיג ץמאל שי יכו ,היעבל םימסק

 תא ןוכנ ךירעתש הפיקמו תיללכ

 .םומינימל ותוא ןיטקתו ןוכיסה

 50% -מ הלעמל לארשיב יכ רבתסמ
 96 תנשב ולבס םילודגה םינוגראהמ
 םיבשחמל תורחאו הלאכ תוצירפמ
 הלא םיזוחאש דואמ ןכתי .םהלש
 ןמ םיברש רחאמ ,ידמ םיכומנ וליפא
 ךכב תודוהל םיברסמ םינוגראה
 תויקוח יתלב תורידח ועצובש
 הלא רשאכ םגו ,םהלש םיבשחמל
 תא 'קיתשהל' םיפידעמ ,תועצובמ
 םא קר תוצירפ לע חוודלו אשונה
 .קוחה יפ לע ךכל םיבייוחמ םה

 תוצירפה בור יכ תעדל בושח
 תוחילצמו וחילצה לארשיב םיבשחמל
 החטבאה יעצמא לע רבגתהל
 ([יוז6 'שא תוריק' גוסמ םיחיכשה
 תואצות םימאות םינותנה .\\411)
 פורג רנטרג תרבח הכרעש רקחמ
 תיתדוקנ החטבא ןהיפל ,תימלועה
 לע היד הבוט הניא ,'שא ריק' ןוגכ
 ןסחואמה שיגר עדימ לע ןגהל תנמ
 .תובכרומ תוינוגרא תוכרעמב
 יעצמאל ץראב םינוגראב תועדומה
 תורמלו ,הבר הניא םימכחותמ החטבא
 תוצירפה תעפותמ דימתמה ששחה
 יל' לש השוחתה םיבר ברקב תמייק
 תונורתפ רחא שופיח .'הרקי אל הז

 רבכ קזנהש רחאל כ"רדב ליחתמ
 םיקסוע ונמצע םיאצומ ונאו ,םרגנ
 רשאמ רתוי 'תנקתמ האופר'ב

 לש התועמשמשכ ,'תענומ האופר'ב
 ינוילימ לש ןוכסח הניה תענומ האופר
 .קשמל םירלוד

 שומישה רבגיש לככ יכ קפס ןיא
 תותשרבו טנרטניאה תשרב
 שומישה בחרתיו ,טנ-הרטניאה
 תעפות טשפתת ,םידיינ םיבשחמב
 תומכחותמ הנכופהת ןהו תוצירפה
 .רתוי

 תא םירהל' הטילחה ןוא-דה תרבח
 רוציל הרטמל המצעל המשו 'הפפכה

 תועדומ ץראב םישמתשמ ברקב
 תונורתפ תקפסא םג ומכ ,אשונל
 .היעבל םיילמיטפוא

 0 ופה
 <סאוקטדו₪5 5צ5זוא\5 זס

 מ"עב ןוא-דה
 52521 ןג-תמר 4 לאלצב 'חר
 03-5759014 :סקפ ,03-5759010 :לט

 ילא אנט
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 לולסמ

 קח 5

 עאזא

 קו
₪06 

 הצרומ

 טרפמל רותרא
 ןומגא ןנור

 רקספיל יק'ג
 רדייא -סמ ינוטנא

 ןיילק רימא

 ןהכ םייח

 ןקרב ןורימ

 גינק בקעי

 באז -ןב יזוע

 סלג יסוי

 גינק בקעי

 'ץיבודיוד יבא

 לטפש יבוק

 אריפש בירי

 ל'גנא ןורוד
 שריה לבוי

6% 

 \/גח-א גתוקסה

 יקסבודס יטומ
 איבל ריקי
 אריפש בירי

 'ץיבקצמ יכדרמ

 רחש דוהימע

 הובח

 לטיגיד

 לטיגיד

 סויני'ג

 דגא

 לטיגיד

 לטיגיד

 לטיגיד

 לטיגיד

 לטיגיד

 לטיגיד

 לטיגיד

64 

 ןוא דה

 לטיגיד

 לטיגיד
 לטיגיד

 טפוח68 טז.
 1 .וחא \\סזא

 (זסטק

 לטיגיד

 דרשמ

 םיטפשמה

 דרשמה
 םינפ ןוחטבל

 האצרה

 םייפלאה תונש תארקלו (\/7.1) הווהב (2ק6ח /\\[5*
 (האלהו 7.2)

 0ק6ח/ 15 48 -מ רבעמ לש תלבסנ יתלבה תולקה
 תוחוקל לש תיטנטוא תודע - (0ק6ח\/א15 .ג1ק13 -ל

 ותו: [חו6פז3ונתפ \\נתססואפ 1צך גת 1ת6 תו
 םימושייה יחתפמ לש הדובעה ןחלוש לא הצצה וא

 0ק6ח\ 15 לש תרושקתה ירצומב שדח המ

 ןיב 411םוזְע -ה תינכתב (2₪486 11[) ישילשה בלשה
 \/וחססוש% צד -ו (ק6ח\\5

 דיתעו הווה - 10171  שא]א ןוכדע

 דיתעו הווה - 5!סזגַפש הרמוח ןוכדע

 \/וחטסאפ אד -ו 10111, \א[א בוצימו בוליש

 םישדח םירצומו םידבעמ - ג1קג יתרש ןוכדע

 (\חוטסחושז, ק01ץס6ח!6ז) לוהינ תוביבס

 שאזא++-ה םלועב לוהינ ילכ

 לטיגיד לש !טג49וחַפ -ה תיגטרטסא

 \/[וטזספס[ םא6וגחט6 םושייל לטיגיד יתורש

 ] והא סזאצ  קזס6טסו 5173166 6 [כוז60ווסח

 תירבעב 1/וחא\/סזא \/3.2 :השדחה הסריגה - הזרכה

 - םיטפשמה דרשמ תלהנה תוכשל לוהינ
 תמדקתמ היגולונכטב שומיש

 בשחוממ דרשמו תוכשל לוהינל תללוכ תכרעמ

 תואצרה תינכת

5 



 לולסמ

 תרושקת

 טנרטניא

 םילהנמ

 םיפתוש

16 

₪ 
 תואצרה תינכת

 הצרמ

 תילגרמ ידוד

 ןרוצ ריאי

 ןרוצ ריאי

 לטפש יבוק

 לובוס יחימע

 רתלא ןליא

 יבגר רפוע

 תיזג קרמ

 בוטיחא יזוע

 יבידנ רוג

 הפיח קוקיזה יתב

 יבהז םרוי

 רשפ הנדע

 ןורש לאונמע ר'ד

 רירפצ רשא

130 16116 
 (פ10וד ג1))

 ץרווש דורמנ

 ץבקלא ןועמש

 ןורוא הירא

 ןנור רגה

 היבשח זעוב

 ןוסניול יל

 הרבח

 לטיגיד

 לטיגיד

 לטיגיד

 ןוא -דה

 ייקסנרט

 לטיגיד

 5וז6\ ופוסת

 הידמטנ

 סיירב ןו'ג

 לטיגיד

 גנידומ

 םיצעוי רשפ

 תצעומ ר"וי
 םילהנמה
 םילעופה קנב

 ןמלסק

 וז
08 
 פו

 ןיזיווטנ

 להתנוק

0 

 קי'גמ

 םכט

 םוקילפא

 האצרה

 םוקוו| 1!םוא תביבסב תוירושיקה תרוטקטיכרא - 41!

 0ק6ח/ 5 -ו

 הלעפה תוכרעמבו םיבשחמב 118[ תכימת

 077 לש אבה רודה :[\6

 תותשר לוהינ - [א6ן6ש

 םייטוחלא תרושקת יתורש

 תוריהמ תרושקת תותשרל תינשדח היגולונכט - 0210/4011 ות

 ?טנרטניאב םיאצומ המו םישפחמ ךיא

 טנרטניאב רחסמל תושיגו תוטיש

 טנרטניאל םינותנ ידסמ רושיק

 ?\|ז8 \ואוג-ב שדח המ

 ילעפמ ללכ טנ-הרטניא ונינב דציכ

 טנ-הרטסקאל טנרטניאמ

 ןוגריאב ילאוטקלטניאה ןוהה

 2000-ה תונשב לוהינ

 ןוגריאב עדימ תרוטקטיכרא ןונכתב םירגתא

 הש א8ק10]ץ 6הההפוהפ 7406 01 60 תוקטזוחש

 טנרטניא תובלושמ תוכרעמב םיידיתע םינוויכ

 תורזובמ תוכרעמל ףיקמ ןורתפ - 5

 זו 7

 טנרטניאו רחמ ,םויה - קי'גמ

 קסואסז 011067 י"ע טנרטניאל 01ו6חז/8601-מ רבעמה

 תרזובמ הרקבו הטילש לוהינ תביבס - 10



 האצרה הובח הצרמ לולסמ

 \ע/וחנסועפ 1צד  \/סזא51גוגסח -ל תירבע טפוסורקימ רגרביונ ינד \(וח60ַו8 \ 1

 אד -ל צופה /גץ8ו!4סוווע תונורתפ לטיגיד ןיקלא םולש

 םימדקתמ םיאשונ - אד -ל דסק לטיגיד ראואבלימ םייח

 רבטצמ ישעמ ןויסנ - םינותנ יסיסבו אד ץעוי עבג ירוא

 אד -ל 0806 לש טנרטניא תונורתפו םינותנ דסמ ימושיי לקרוא טדטשנזיא יבצ

 לטיגידו \/זאד לטיגיד יקצורב בל

 תילטיגידה טבמה תדוקנ - םינותנ ינסחמ םושיי - ]קמה \/ זס לטיגיד לג יאחוי 3

 [ח(סחמוא תיבמ םינותנ ןוסחימ תונורתפ מוק ןמצריבג יעורר\ 6

 וג [805 לש ריהמ םושייל תללוכ הליבח - כוקוזג] 18 אגח לטיגיד בוארטניו רפוע

 םינותנה ןסחמ לש וסיסבב דמועה םינותנ סיסבכ 8 לקרוא גרבנטור םייח

 (כ18016 תונורתפ תועצמאב םינותנ ןסחמ םושיי לקרוא יפסכ יסוי

 1תוקזסתוקוט -ו ץסוא6כ!4ע - תיקסע היצנגילטניא יביל ןלפק דיוד
 םינותנה ןסחמ לואשתל תונורתפכ

 הדפונו עדימ תחטבאב הליבומה םיצעויה תרבח - ;ק0אוק
 לארשי לטיגיד תרבחל יקסע ףתושכ התנומ [1986 -ב

 5+07846%/סזא5 ידצומ לש לכל השרועמ קוושמכ
 [חגופ ירקבו םיירלודומ םיזדאמ ,םיחיושק םיקסיד ,פוז תייגולונכטב יוביג תוכרעמ ,חגוס תוכרעמ]
 שאחת

 .תוצופנה בושחמה תומרופטלפ לכל עדימ יוביגו ןוסחאל םיירלודומ תונורתפב תקסוע 07%5/5401986% תרבח

 .תורישו הכימתב הדי לע הבוגמו לטיגיד לש תיטסיגולו תיקוויש עורז הווהמ :20א/ תרבח

 שוביגב תוחוקלל םיעייסמ ,םינותנ יוביגו ןוסחאל תומדקתמה תויגולונכטב תדחוימ הרשכה ולבק רשא תוריכמה ישנא

 .ןוגראה יכרצל םימאתומ תלעות/תולע סחיב ,םילמיטפוא תונורתפ
 ם9898ָ0808ָ08ָ8ָָ)8ָ80808נצנגעפצנגנצנססרצּרברצרתתהתתתההפה*יי.

 םיבשחמ תחטבא לש םיטקייורפב ץועייב החמתמו תקסוע ,מ"עב עדימ תוכועמו םיבשחמ תחטבא - 20/2 תרבח
 םילודג תודסומב תינורטקלאו תיזיפ החטבא תוברל ,תרוקיבבו הרקבב ,חוקפבו ןונכתב ,םילודג םינוגראב עדימ תוכרעמו
 תוכרעמ ,תומרופטלפ תובורמ תוכרעמ ,תרושקתו םיבשחמ תרוטקטיכרא לכב תמשוימ החטבאה תויחמומ .םלועבו ץראב

 .תושירדל םאתהב תוידועיי תוכרעמו וץ/\א /1.גא תוינוציחו תוימוקמ תורושקתל תוכרעמ ,תוחותפ

 קסאוק ל
 מ"עב עדימ תוכרעמו םיבשחמ תחטבא "

 03-7514045:סקפ ('יווק בר)03-57545ו5:לט ,ןג-תמר 18 הריציה

 תואצרה תינכת



 רשקה המ
 טיגיד ןיב

 = ?טפוסורקימו

 וילי
 (חוצ65ה] 291)1) 8

 \[:6!661אהע66 1

 שדחה טרדנטסב םלועב ןושארה ילכה

 .\00-ו 1160501 01. 5

 ,01.₪ 0 50א תליבח תרגסמב טפוסורקימ י"ע םכסהב ץפומ

 לטיגיד ישמתשמ לש רושיקה תינכותב ןשיירופרוק לטיגיד י"עו

 .טפוסורקימ לש \\ 1 תביבסל
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 .156.-ו לטיגיד ,טפוסורקימ ירתאב 1201

 11110 ://ארא א 02
 1100 ://9רארש .0 6 תב 110101 .60 0 ו-5

 100 ://יאראא.15850 1.001 0
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 ₪ | - ןייטשנייא תיב ,7 רגתא 38 קחצי תלחנ
 : ז ישא ]

 | ְי .\ ₪6 | 39101 למרכה תריט 67448 ביבא לת
 ן ל : 4

 | ב 04-8576744 :לט 03-6910090 .לט
 ואז םחאאזוסאא( 4 . 4

 0 04-8576745 :םקפ 03-6916637 .טקפ

 ₪ א 0 ט ₪ | ם-חווו: ח108180508.ס00 ₪ | =-חו8ו]: וח[06150.00.ו|

 6 מפ: ששש.ופ 850 6.1% ס חף



 המשרהל תויחנהו םירבסה

 .ב"צרה המשרהה ספוט יולימ ינפל בל תמושתב ולא םירבסה אורקל אנ

 03-5767757 :ןופלטל רשקתהל ןתינ םירורבל

 מ"עמ +  ח"ש 0 - םירנימס םויל תופתתשה ריחמ

 מ"עמ +  ח"ש 0 - סוניכה םויל תופתתשה ריחמ

 מ"עמ + ח"ש 0 - סוניכה ימי ינשל תופתתשה ריחמ

 .8.5.97 'ה םויב ומייקתיש תיתונמאה תינכתלו ברעה תחוראל דחא הסינכ סיטרכב ףתתשמ הכזמ םולשת לכ

 םירנימס

 .6 'מעב תטרופמ הריחבל םידמועה םירנימסה תמישר .םוי יצח ךשמי רנימס לכ

 .צ"החא דחאו רקובב דחא :םירנימס ינשל (המשרהה ספוט תועצמאב) שארמ םשריהל שי

 .הכוז םדוקה לכ ,לבגומ רנימס לכב תומוקמה רפסמ

 .יתונמוא עפומו ברע תחורא ללוכה סוניכה לש יגיגחה הליענה ברעל הסינכ סיטרכ םיללוכ םירנימסב תופתתשה ימד ,רומאכ

 סוניכה
 .תמדקומ המשרהב ךרוצ ןיאו תישפוח הריחב יפל איה סוניכה םויב תואצרהב תופתתשהה

 .יתונמואה עפומלו ברע תחוראל הסינכ סיטרכ םיללוכ סוניכב תופתתשהה ימד

 המשרה

 .תינופלט םשריהל ןתינ אל .20 'מעב המשרהה ספוט תועצמאב בתכב השעת המשרהה

 .םידבועה לכ רובע דחא תובייחתה בתכמ חולשל לכוי תזכורמ הרוצב םידבוע רפסמ םושרל שקבמה הדובע םוקמ

 גוז תב/ןבל הליענה עוריאל סיטרכ
 .רקילופ הדוהי תעפוהלו ברעה תחוראל ףסונ סיטרכ שוכרל תורשפא ןתנית (ללוכ) 17.4.97 דע םימשרנל

 .(מ"עמ ללוכ) ח"ש 130 :סיטרכ ריחמ

 .סנכה ימי 2 ךלהמב דחוימ קפלדב םיאכזל רכמיי ףסונה סיטרכה

 .יונפ םוקמ סיסב לע קר םיסיטרכ ורכמי ,ןכמ רחאל

 םוקמב המשרה

 .08:00 העשהמ לחה סוניכה םויב וא םירנימסה םויב עצבתת םוקמב המשרה

 .יונפ םוקמ סיסב לע קר םוקמב םשריהל היהי ןתינ םירנימסל

 .המשרהה ןמזב תופתתשה ימד םלשל וא ,הדובעה םוקממ תובייחתה בתכמ איבהל שי

 םולשתה ןפוא
 .46120 הילצרה ,2033 .ד.ת ,לטיגיד יבשחמב םישמתשמה דוגיא ,סוקד תדוקפל - תואחמהב

 (12-680) והירמש רפכ ףינס םילעופה קנבב 074333 'סמ ן-חל - תיאקנב הרבעהב

 .לטיגיד לש קנבה תונובשחל םיפסכ ריבעהל ןיא .לטיגיד תדוקפל תואחמה םושרל ןיא

 תוועה
 .סוניכה ךיראתמ םוי 30 ךות םולשתה תא עצבל שי

 .דבלב 1997 יאמב 1-ה דע לבקתת המשרה לוטיב לע העדוה
 .םאולמב ובייוחי המשרהה ימדו לוטיב תועדוה הנלבקתת אל הז ךיראת רחאל

 הז ספוטב םושרל םאתהב ,תופתתשהה ימד םולשתל תרזוח יתלב תובייחתה הווהמ המשרהה
 .וב םילולכה תויחנהלו םיאנתל ףופכבו



-- 0-00 

 שש
 המשרה ספוע ""

- 
 מ-5

 03-5767739 :סקפ

 :ןוגריא/הרבחה יטרפ :םשרנה יטרפ

 הדל סמ :הרבחה םש

 ןופלט --- ז.ת רפסמ

 םיאתמה םוקמב א ןמסל אנ

 תב (7/5/97) רנימס םויל המשרה []

 (םירנימס ינש כ"הס) דחא צ"החא רנימסו דחא רקוב רנימס - ךתריחב תא לוגיעב ןמסל שי

 19 18 7 16 155 134 3 12 וו רקוב

 8 7 6 25 | 4 7 =| לש 21 צ"החא

 (8/5/97) סוניכה םויל המשרה ₪

 מ"עמ %

 םולשתל כ"הס

 :םולשתה ןפוא

 הילצרה ,2033 .ד.ת ,לטיגיד יבשחמב םישמתשמה דוגיא ,סוקד תדוקפל - תואתמה 6
, 

 (12-680) והירמש רפכ ףינס םילעופה קנב 074333 'סמ ן-חל - תיאקנב הרבעהב 6

 ,וז תובי'תתה יוסיכל לטיגיד תדוקפל תואחמה םושרל ןוא

 ,לטיגיד לש קנבה תונובשחל םיפסכ ריבעהל ןוא

 .סוניכה ךיראתמ םוי 30 ךות םולשתה תא עצבל שי 6

 דבלב 1997 יאמב 1-ה דע קר לבקתת המשרה לוטיב לע העדוה ₪

 םאולמב ובייוחי המשרהה ימדו לוטיב תועדוה הנלבקתת אל ,הז ךיראת רחאל

20 
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 ו[ | ח 0 0 5 אז לש דלשה תא ונחקל

 ..תראפתל | םי ₪0 רש תכרעמ וביבס ונינבו

 םינותנה סיסב
 , 9 , כחאנ =' אז

 :קודבל יאדכש םינותנ

 הכימתו תוריש ₪
% 

 הכרדהו ץועי יש

 םינימז תונורתפו םימושיי תואמוא
 המלש חותיפ תביבס ₪
 טנרַטניאל םינותנה סיסבוש
 וצזא 95' ,ואזא. 3.11 לע םגו ש

 !עיתפמ ריחמהו

 עדיבמ לש שדה םלוע םינ!ב
 03-5765632 .סקפ 03-5765601 .לט ןג תמר 35 יקסניטוב יז (לארשי) לקרוא


